URE PRAVLJIC
Pravljicam v izvedbi naše knjižnice lahko otroci prisluhnejo od oktobra do konca aprila.
AJDOVŠČINA: vsako sredo ob 18.00.
VIPAVA:
vsak ponedeljek ob 17.00
PODNANOS: vsako sredo ob 11.00
DOBRAVLJE: druga sobota v mesecu, prvič 5.10. ob 10.00
POTUJOČA KNJIŽNICA – na izbranih postajališčih po objavljenem razporedu
OPOMBA: Priporočamo otrokom od 4. do 7. leta starosti.

REDNI URNIK V OSREDNJI KNJIŽNICI IN NJENIH ENOTAH
AJDOVŠČINA

PON., TOR., SRE., PET.: 9.00-18.00
ČET.: 		
10.00-18.00
SOB.: 		
8.00-13.00

DOBRAVLJE
SOB.: 		

8.00-12.00

VIPAVA:

PON.:		
SRE.:		
PET.:		

12.00-18.00
15.00-18.30
12.00-16.00

POTUJOČA KNJIŽNICA

je posebna enota Lavričeve knjižnice.
Postajališča obiskuje po objavljenem
letnem razporedu (www.ajd.sik.si).

PODNANOS

SRE.:		
PET.:		

11.00-14.00
17.00-19.00

05 36 44 250

Odpiralni čas je objavljen
v vseh enotah knjižnice
in na spletnih straneh, na
izpisih o izposoji gradiva
ter v medijih!

ajdovscina@ajd.sik.si
www.ajd.sik.si

POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI 5270 ALDOVŠČINA

OBVESTILA

OKTOBER

2019

PODČRTANO
BRANJU ČAST IN OBLAST – Z RAZLOGOM

Oktober ni le prelivanje besedi in črki naklonjenega septembra v meglena, a še vedno prijetna jutra; je prepleten z
branjem, besedo in knjigo. Branje ni le podlaga maternega jezika, je moč, ker prinaša bralcu znanje v svojih številnih
oblikah. Naštejmo jih nekaj: 309 učencev iz ajdovske in vipavske občine je bralo čez počitnice v okviru projekta Poletavci
– poletni bralci in prejelo priznanje na zaključnem dogodku. Že šestič je stekel tečaj kreativnega pisanja pod vodstvom
Bojana Bizjaka. Branje, govor, sporazumevanje, izražanje v vseh oblikah so vsebina krožka Berem v naročju staršev, ki se
odvija v knjižnici. Projekt Beremo s tačkami pomaga otrokom, ki so zadržani ali imajo disleksijo, da premagajo težave.
V oktobru pripravljamo osnove programiranja za otroke – tudi tu gre za jezik, ki pa je vizualen in drugačen, prilagojen
mladim glavicam in novi dobi. Dan reformacije je znova povezan s knjigo in jezikom: saj smo tedaj dobili prvo knjigo v
slovenskem jeziku.
Občina Ajdovščina je že doslej podpirala izid tiskov in knjig v izdaji knjižnice. Letos pa je aktivno podprla razvoj bralne
kulture med mladimi. Med vse tretješolce v občini – skupno okoli 230 – je razdelila knjigo Gospa s klobukom, ki naj
spodbudi otroke k branju, pa tudi obisku knjižnic. Razgledani današnji otroci bodo odločali o tem, ali bo tudi jutri naše
življenje kulturno bogato.

NDP

KULTURNI DOGODKI
AJDOVŠČINA, 22. OKTOBRA OB 18.30

Naša gostja bo HERTA KOBAL, ustanoviteljica zavoda Hiša otrok, Zavod za montessori izobraževanje, profesorica
pedagogike, učiteljica razrednega pouka in matematike ter predavateljica Opere Nazionale Montessori, ustanove, ki je
v Italiji akreditirana za montessori izobraževanje. Herta Kobal je v naši knjižnici že predstavljala izobraževanje, katerega
aktualizacija je tokratno predavanje ZAKAJ MONTESSORI DANES? Temelje pedagoške metode, ki jih je z izjemno intuicijo
in sposobnostjo opazovanja otrok postavila italijanska zdravnica, znanstvenica in borka za pravice žensk in otrok dr.
Maria Montessori (1870-1952), namreč danes potrjujejo raziskave s področja psihologije in nevroznanosti.
Herta Kobal bo predstavila tudi knjigico za prvo branje PISANA KNJIGA, ki je zasnovana ravno po montessori načelih. Otrokom predstavi slovensko abecedo v sliki in besedi, jih spoznava s slovensko naravo, uči opazovanja in prvih angleških
besed. Besede so zapisane tudi s pisanimi črkami, ki se jih otroci naučijo v Hišah otrok.

AJDOVŠČINA, 29. OKTOBRA OB 18.30

V Vrhpolju pri Vipavi rojeni ANDREJ KOBAL je človek številnih znanj in zanimanj. Če mu je računalniško programiranje
izziv, pa ima glasba pri njem posebno mesto: od poslušanja klasičnih do sodobnih skladb in interpretacije. Med drugim
je v Lavričevi knjižnici predlagal drugačno postavitev knjig o glasbi ter glasbenih cd-jev in filmov. Kobal je v zadnjih
letih združil glasbo in programiranje v povsem samosvojo poklicno pot na številnih področjih glasbenega ustvarjanja:
avtorske kompozicije, oblikovanje zvoka in kompozicije za film ter gledališče, oblikovanje zvočnih instalacij ter izdelovanje
elektronskih inštrumentov. Ustvaril je tudi program za komponiranje glasbe, ki so ga podprli svetovno znani proizvajalci
tovrstnih programov, in mu ponudili, da zanje razvija aplikacije. Inštrument za granularno sintezo zvoka GranuRise bo
predstavil na predavanju Ta Muzika – Glasba kot umetnost in izzven nje, kjer bo spregovoril o sodobni glasbi v njenih
najrazličnejših oblikah. Med drugim bo obiskovalcem predstavil glasbo, ki jo ponuja Lavričeva knjižnica, in knjige o
glasbi.

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
V oktobru pripravljamo naslednja bralna srečanja in krožke:
PONEDELJEK, 14. oktobra ob 10.00 – bralno srečanje, VDC - Varstveno delovni center Vipava
SREDA, 9. oktobra ob 10.00 – bralno srečanje PRISTAN Vipava
TOREK, 15. oktobra ob 9.00 – študijski krožek KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina
SREDA, 16. oktobra ob 9.45 – bralno srečanje, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
PONEDELJEK, 21. oktobra ob 10.30 – bralno srečanje, VDC - Varstveno delovni center Ajdovščina
TOREK ob 10.30 (8., 15., 22.) – bralna srečanja s ŠENTom, Ajdovščina)
ČETRTEK ob 10.00 (3., 10., 17., 24.) – študijski krožek BEREMO V NAROČJU STARŠEV
Več o krožku na naši spletni strani, na vabilih in plakatih!

NA KRATKO - opomnik
V oktobru načrtujemo izvedbo delavnic osnov računalniškega programiranja za otroke in mlade. Podrobneje o tem na spletni
strani, v vabilih in obvestilih.
V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine bomo v našem Bralnem srečanju ob kavici v torek 15. oktobra ob 9.00 skupaj z
dr. Jasno Fakin Bajec spregovorili o tradiciji peke kruha v naših domovih, pekarskem izročilu in mlinarstvu na Ajdovskem.
Vse, ki se še spominjate slavnih slastno dišečih ajdovskih žemljic vabimo, da nas ta dan obiščete in z nami podelite spomine na
ta del naše dediščine.

URE PRAVLJIC
Pravljica po waldorfsko v izvedbi Vrtca Zlata ptica v sodelovanju z Waldorfsko šolo OE Primorska:
VIPAVA:
ponedeljek, 21.10. ob 17.00
AJDOVŠČINA: torek, 22.10. ob 17.00
Pravljice v izvedbi dijakinj predšolske vzgoje SŠ Veno Pilon:
AJDOVŠČINA: sreda, 9.10. ob 18.00
DOBRAVLJE:

sobota, 5.10. ob 10.00

